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ZAPISNIK

1.) Novi igralci in prestopni rok
Lan Turek je uvodoma vprašal, zakaj je Jure Zorko postal član našega društva, če je
Špela Orehek izrecno nasprotovala temu na eni od prejšnjih sej. Dušan Borštar je
najprej opisal situacijo z Boštjanom Jeranom, ki se je prav tako včlanil v društvo. Vsi
prisotni včlanitev Boštjana Jerana pozdravljajo. Dodal je tudi, da je Jure Zorko odlična
okrepitev za ekipo. Jure Plaskan je izrazil stališče, da okrepitve niso nujne, sploh če
bi ob tem trpel ekipni duh (kar v tem primeru bi) in da tudi z izpadom iz lige ne bi bilo
konec sveta. Dodal je, da v to sicer ne verjame, saj po njegovem mnenju včlanitev
Jureta Zorka ni vprašanje o obstanku ali izpadu ekipe iz Državne lige, saj je naše
delovanje usmerjeno na dolgi rok. Ob tem je podal primer Marjana Črepana, ki bi
zagotovo tudi povečal moč ekipe, vendar ga zaradi nestrinjanja večine UO tako ne bi
včlanili v društvo. Dušan Borštar je predlagal tudi možnost častnega umika ali
prepustitev igranja v Državni ligi drugouvrščenemu ŠD Posočje, saj po njegovem
mnenju obstaja možnost rezultatskega debakla ŠD Domžale Tajfun, kar pa je Jure
zavrnil kot nesprejemljivo, saj so si igralci nastop v Državni ligi priborili sami. Jure je
ob tem spomnil na vizijo novega UO, ki ni slonela na okrepitvah za vsako ceno in da
nas je uvrstitev v Državno ligo presenetila. Predsednik Dušan Kosanovič je predstavil
svoj pogled, kako si je ustvaril mnenje o Jeranu in Zorku. Zorko je nanj naredil dober
vtis, ob tem pa še poudaril koristnost za kub (igranje za ekipo in kot mentor). Jure
Plaskan je nato vprašal, kakšno vizijo ima klub že od samega začetka sodelovanja s
sponzorjem. Dušan Kosanović je odgovoril, da je to izobraževanje mladih v Domžalah
in okolici ter igranje v Državni ligi (vendar pri tem ni cilj zmagati za vsako ceno). Lan
Turek je povedal, da je Zorko odlična okrepitev za ekipo, vendar je po njegovem
mnenju konfliktna oseba (saj je imel konflikt z dvema članoma prve ekipe, Špelo
Orehek in Burakom Firatom in tudi njegova preteklost šahovskega delovanja v Novem

mestu s predsednikom Robertom Rudmanom ni bila vzorna), zato je bila včlanitev po
njegovem mnenju prikrita in ocenjuje delovanje Dušana Borštarja in Dušana
Kosanovića v tem primeru kot netransparentno. Dušan Borštar je povedal, da se je
sam seznanil z Zorkom in da je striktno proti etiketiranju ljudi na podlagi drugih mnenj.
Dodal je, da obstajajo tudi dobre prakse delovanja z Zorkom (npr. z Zalo Urh). Ob tem
je povedal tudi, da mu članstva v društvu ne more nihče preprečiti, ker je društvo javno
in se vanj lahko včlani vsak, če plača članarino in mu tega tudi UO ne more preprečiti,
je pa na kapetanu ekipe potem, ali mu dovoli igranje v ekipi (njegov rating 2450 poleg
igranja na visoki deski dopušča še trenerstvo prve ekipe). Njegovo mnenje je tudi, da
je interes društva pomembnejši kot osebne zamere. Lan Turek in Jure Plaskan sta
povedala, da pri vsem tem v bistvu sploh ne gre za to, kaj se je zgodilo, ampak na
kakšen način se je zgodilo. To je, da je član UO deloval na svoje roke in to na način,
da najprej naredimo stvar, potem pa se o njej pogovarjamo, namesto obratno. Dušan
Borštar je povedal, da so se dogovarjanja z Zorkom dogajala že dlje časa in da do
konca ni bilo jasno, ali bo pristopil h klubu, zato po njegovem mnenju ne bi bilo
smiselno dvigovati prahu vnaprej. Opozoril je tudi, da je imel Zorko pred podpisom tudi
sestanek s predsednikom Dušanom Kosanovićem.
Jure Plaskan je povedal, da je UO razdeljen na dva pola in da bi moral delovati kot
ekipa, da bi bil učinkovit. Dušan Borštar je dodal, da vedno hoče delovati samo v dobro
društva. Špela Orehek je rekla, da to ni v dobro društva, ker se kvari ekipni duh ter da
se ob tem dejanju počuti izdano od nekaterih članov UO. Dodala je, da je to samo vrh
ledene gore in da se slaba komunikacija med člani vleče že iz prejšnje sestave UO.
Kot primer je navedla razhajanje pri podpori sofinanciranja individualnim uram Jerneji
Grošelj. Jure Plaskan je na to dodal, da nimamo sestavljenega programa za
izobraževanje, zato ne razume nasprotovanja sofinanciranju. Dušan Borštar je
predlagal, da nadzornemu odboru predstavimo kompletno sliko delovanja UO do
sedaj. Dušan Kosanović je dodal, da če bo potrebno, bo predstavil tudi svoje dvome
o transparentnem finančnem delovanju prejšnje sestave UO. Jure Plaskan je vprašal,
kakšna je vloga sponzorja pri odločanju v društvu. Dušan Borštar mu je odgovoril, da
sponzor o ničemer ne odloča, pričakuje pa, da izkažemo napredek.
Na tem mestu je Jure Plaskan zapustil sejo zaradi drugih obveznosti.
Dušan Kosanović je še enkrat povedal, zakaj je postal predsednik društva in kaj je
njegov cilj. Lan Turek je dodal, da skrivalnice ne bi smele biti del komunikacije UO in
da delovanje Dušana Kosanovića in Dušana Borštarja ni bilo “fair” ter da je bila to
velika napaka, ki se ne sme ponoviti, drugače bo sam izstopil iz UO. Dušan Kosanović
je rekel, da moramo premagati osebne zamere in misliti racionalno, v korist celotnega
društva. Špela Orehek je povedala, da obstajata samo dve možnosti, ali gre ven iz
kluba, ali pa ostane tudi v UO, da vmesne poti zanjo ni.

SKLEP 1: UO bo seznanil nadzorni odbor z razhajanji stališč v UO glede načina
vpisa Jureta Zorka v društvo. UO pričakuje mnenje NO do 29. 1. 2020 (zaradi
konca prestopnega roka). Za pripravo poročila in posredovanje se zadolži
Dušana Kosanovića.

2.) Preobremenjenost tajnika društva
Špela Orehek je uvodoma predstavila, kako imajo izdajanje računov in finančno
poslovanje urejeno v ŠK Ljubljana. Dušan Borštar je dodal, da se lahko za strokovno
mnenje obrnemo tudi na članico Simono Novak. Dušan Kosanović je predlagal, da se
izdajanje računov za šahovske šole prenese na mentorje, kar je Špela Orehek zavrnila
kot neučinkovito, saj mora to delati ena oseba, ker tista najbolje ve o vsem skupaj. Ob
tem je vprašala, če lahko od banke vsake pol leta dobimo excel tabelo TRR prometa,
ki bi malo olajšala vse skupaj. Dušan Kosanović je odgovoril, da ne ve, se bo pa o tem
pozanimal. Dušan Kosanović še ugotavlja, da smo si v začetku vodenja društva zadali
veliko nalog in da bomo težko rešili vse naenkrat, zato ocenjuje, da bo proces
modernizacije društva trajal dlje in da moramo biti potrpežljivi. Špela Orehek je
predlagala, da bi imeli v društvu skupni računalnik in bi bili na ta način lahko bolj
učinkoviti. Prisotni so idejo o tem podprli.
SKLEP 2: UO je sklenil, da se po selitvi v nove prostore kupi skupni računalnik
za potrebe društva.
3.) Poročilo z mladinskih prvenstev
Lan Turek je poročal o osnovnošolskem DP v Kozjem ter regijskim kvalifikacijam za
mladinsko DP v Komendi. Nato je predstavil načrt za državno mladinsko prvenstvo v
standardnem šahu, ki bo letos potekalo na Otočcu. Predvidoma se ga bo udeležilo pet
mladincev - Jerneja Grošelj, Kaja Grošelj, Erik Hiti, Tim Hiti in Rudi Olenik Čampa.
Predlagal je, da se poišče apartma za vseh pet otrok in enega spremljevalca. Špela
Orehek je predlagala, da se lahko enega starejšega udeleženca zadolži za kuhanje v
zameno za plačilo njegovega deleža nastanitve, da ne bi bilo dodatnih stroškov z
drugim spremljevalcem za kuhanje. Že predhodno se je Tim Hiti s ponudbo strinjal.
UO je načrt za mladinsko DP soglasno potrdil.
SKLEP 3: UO zadolži Lana Turka za organizacijo nastanitve in finančni plan
mladinskega DP.

4.) Državno pospešeno in hitropotezno prvenstvo v Murski Soboti
Naslednje večje tekmovanje bo člansko DP v pospešenem in hitropoteznem šahu (7.
do 9. februar v Murski Soboti). Prisotni so razpravljali o igralcih, ki so izrazili zanimanje
za udeležbo na prvenstvu in o povračilu stroškov za nastop na tekmovanju. Dušan
Kosanović je povedal, da so ekipna tekmovanja za društvo zelo pomembna in da je to
potrebno v čimvečji meri podpreti. Člani UO so se odločili, da društvo krije vse stroške
nastopa igralcev.
SKLEP 4: UO je sklenil, da društvo plača prijavnino in stroške prevoza igralcev,
v kolikor pa igralec igra več dni zaporedoma, se mu krije tudi nastanitev. UO
zadolži Jureta Plaskana in Špelo Orehek za organizacijo.

5.) Razno
Za organizacijo ekipnega področnega OŠ prvenstva se po ustaljeni praksi določi
Boštjana Grošlja in Bora Lucijana Turka. Prisotni so nato razpravljali še o prihodnosti
mentorjev na osnovnih šolah.
SKLEP 5: UO je sklenil, da sta Boštjan Grošelj in Bor Turek Lucijan odgovorna
za organizacijo ekipnega področnega OŠ prvenstva.

Seja se je zaključila ob 22:30.
Zapisal: Lan Timotej Turek

